4

UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG

Số: 27/KH-THCSVH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                Long Biên, ngày 02 tháng 3 năm 2022
 KẾ HOẠCH  
Công tác tháng 3/2022

STT
Nội dung công việc
Thời gian thực hiện
Cá nhân/bộ phận thực hiện
Lãnh đạo
 phụ trách
Ghi chú
I
CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN




1.
Tổ chức tốt các hoạt động chào mừng ngày quốc tế Phụ nữ 8/3, kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
Trong tháng
TPT, CĐ
Hiệu trưởng

2.
Tuyên truyền phòng chống bạo lực học đường, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực; Kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ trong học sinh.
Trong tháng
TPT, YT, GVCN
Phó Hiệu trưởng

3.
Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh theo mùa, dịch Covid-19; tăng cường công tác quản lí người ra vào trường.
Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, luật ATGT; yêu cầu học sinh đi xe đạp điện khi tham gia giao thông phải đội mũ bảo hiểm.
Trong tháng
TPT, YT, GVCN
Phó Hiệu trưởng

4.
Tiếp tục thực hiện chủ đề năm của Thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” và chủ đề của quận Long Biên: “Năm dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng và chỉnh trang đô thị”.
Trong tháng
BGH, BCHCĐ
Hiệu trưởng

5
Tiếp tục tuyên truyền sử dụng các hệ thống học tập trực tuyến, sử dụng mạng internet an toàn, tuyên truyền đến HS, CMHS và GV tiếp tục tiêm vắc xin phòng Covid 19 theo hướng dẫn của cơ quan y tế.
Trong tháng
GVCN
Phó Hiệu trưởng

6
Tuyên truyền thực hiện nghiêm các văn bản mới của TW, TP, Sở GDĐT về công tác phòng chống dịch Covid-19: QĐ 534/QĐ-BGDĐT về phê duyệt sổ tay đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 trong trường học; Hướng dẫn số 796/HD-BYT ngày 21/02/2022 về phòng chống dịch khi dạy học trực tiếp; Công văn số 358/SGDĐT ngày 15/02/2022 về dạy học khi học sinh quay trở lại trường....
Trong tháng
GVCN, YT
Phó Hiệu trưởng

II
CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN




1
Tiếp tục quản lý chuyên cần của học sinh, cập nhật theo dõi trong sổ điểm, sổ đăng bộ, sổ phổ cập. Tiếp tục phối hợp với địa phương vận động HS bỏ học ra học BTVH.
Phối hợp với địa phương rà soát, điều tra học sinh trong độ tuổi phục vụ cho việc tuyển sinh đầu cấp năm học 2022-2023;
Hoàn thiện hồ sơ PCGD đón đoàn kiểm tra của Bộ GDĐT.
Trong tháng
Tổ phổ cập, GVCN
Hiệu trưởng

2
Tiếp tục thực hiện các chuyên đề cấp trường, cấp Quận theo kế hoạch
Trong tháng
GVBM
Phó Hiệu trưởng

3
Xây dựng kế hoạch năng cao chất lượng học sinh khối 9. Tập trung ôn tập, bổ sung kiến thức cho HS sau đợt nghỉ phòng chống dịch bệnh Covid 19, chuẩn bị tốt cho việc thi và tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023;
Trong tháng
GVBM
Phó Hiệu trưởng

4
Tiếp tục thực hiện nghiêm túc kế hoạch dạy học, nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn, tập trung các giải pháp để triển khai hiệu quả, tránh hình thức;
Trong tháng
TCM
Hiệu trưởng

5
Tiếp tục triển khai ôn tập cho học sinh khối 6,7,8,9 trên hệ thống ôn tập trực tuyến Hanoi study theo qui định, quản lý và báo cáo việc truy cập của học sinh trong nhà trường, quan tâm chú trọng đến học sinh khối 8,9 đặc biệt là học sinh khối 9.
Trong tháng
GVBM, GVCN
Phó Hiệu trưởng

6
Tiếp tục ôn tập cho học sinh trong Đội tuyển thi HSG cấp Thành phố.
Theo lịch
GVBM
Phó Hiệu trưởng

7
Triển khai đến toàn thể CBGV đường link giới thiệu các bộ SGK, tổ chức nghiên cứu và lựa chọn SGK, tham gia tập huấn giới thiệu SGK do Sở GDĐT tổ chức.
Theo lịch
Đ/c Tâm
Hiệu trưởng

8
Tổ chức ôn tập và kiểm tra giữa học kì II đảm bảo hiệu quả, chất lượng.
Theo lịch
GVBM, TCM
Phó Hiệu trưởng

IV.
CÔNG TÁC QUẢN LÝ




1
Quản lí, chỉ đạo có hiệu quả việc dạy học, xây dựng “trường học văn minh, hạnh phúc”, không để hiện tượng bạo lực học đường xảy ra trong và ngoài nhà trường, tăng cường việc rèn nề nếp học sinh sau đợt nghỉ phòng chống dịch bệnh Covid19.
Theo lịch
BGH
Hiệu trưởng

2
Tiếp tục chỉ đạo công tác thực hiện đổi mới SHCM, dạy tự chọn, TLVM, kế hoạch dạy hướng nghiệp...
Theo lịch
BGH, CĐ
Hiệu trưởng

3
Tăng cường kỷ cương trong quản lý nề nếp học sinh và giáo viên, thực hiện nghiêm túc việc rèn kỹ năng học tập bộ môn cho học sinh sau đợt nghỉ dài phòng chống dịch Covid19; tiếp tục thực hiện nghiêm công tác vệ sinh trường học để phòng chống dịch Covid19.
Trong tháng
GVCN
Hiệu trưởng

4
Triển khai dinh hoạt tổ nhóm CM, nghiên cứu các bộ SGK và thực hiện chọn SGK lớp 7 năm học 2022-2023;
Trong tháng
TCM
Phó Hiệu trưởng

5
Xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra giữa kì II.
Trong tháng
GVBM
Phó Hiệu trưởng

6
Thực hiện công tác tự kiểm định chất lượng theo thông tư 18/2018/TT- BGD&ĐT ngày 22/08/2018 của Bộ GD&ĐT theo Kế hoạch số 02/KH-PGDĐT ngày 10/01/2022;
Trong tháng
CB,GV,NV
Hiệu trưởng

7
Triển khai hiệu quả các giải pháp nhằm đảm bảo nề nếp học tập cho học sinh sau đợt nghỉ phòng dịch Covid-19. Quản lí chặt chẽ công tác DTHT theo quy định, không để xảy ra hiện tượng vi phạm về DTHT.
Tuần 2
BGH, GVCN
Hiệu trưởng

8
Triển khai đến toàn thế CB, GV, NV tại đơn vị KH số 72/KH-UBND ngày 28/01/2022 của UBND Quận về kiểm tra công vụ, thực hiện KHCH năm 2022.
Theo lịch
BGH
Hiệu trưởng

9
Thực hiện đánh giá hàng tháng trên phần mềm của Thành phố.
Trong tháng
CBGVNV
Hiệu trưởng

V.
CÔNG TÁC KIỂM TRA NỘI BỘ




1
Kiểm tra theo kế hoạch
Theo lịch
Ban kiểm tra nội bộ
Hiệu trưởng


Nơi nhận:
CB,GV,NV;
	Lưu VT, CM.
HIỆU TRƯỞNG
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